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                              KOMETA GROUP o.s.  

  Zápis VČS 2011 
 

 

 

Program VČS konané dne 19. 5. 2011  

na ZŠ Labská 27, Brno 
 

 1)  přivítání členů a hostů, seznámení s programem VČS a jednacím řádem 

                                                   P. Pazourek 

 2)  volby komisí: 

mandátová – p. Horáček, p. Kavický 

návrhová – p. Kočí, p. Odehnal 

 

     3)  kooptace člena výboru      p. Strnad 

     4)  hlavní zpráva o plnění usnesení a činnosti klubu   p. Strnad 

     5)  zpráva o hospodaření klubu      p. Ing. Havránek 

     6)  zpráva revizní       p. Náprstek 

     7)  návrh rozpočtu         p. Strnad 

     8)  zpráva mandátové a volební komise    p. Horáček 

     9)   diskuse + různé+ informace       

     10) usnesení        P. Pazourek  

 

 

 

 

ad. 1)  přivítání členů, hostů a seznámení s programem VČS a jednacím 
řádem  provedl       

           P. Pazourek   

 
 



 

KOMETA GROUP o.s., Obřanská 165, 614 00 Brno, IČO: 449 90 014,  
doručovací adresa: Labská 27, 625 00 Brno 

sekretariát: hala Rondo, Křídlovická 35, 603 00 Brno 
Tel./fax: +420 543 233 737, e-mail: kometamladez@kometagroup.cz, www.hc-kometa.cz 

 

                              KOMETA GROUP o.s.  

 
 

Jednací řád VČS 
 

a) VČS bude probíhat podle schváleného programu. 
b) Řízením VČS jako předsedajícím  je pověřen pan Pavel Pazourek 
c) VČS je usnášení schopna pří přítomností nadpoloviční většiny všech členů. 
d) Usnesení této VČS jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina 

přítomných členů. 
e) O návrzích VČS se hlasuje veřejným hlasováním 
f) Všichni přítomní členové mají právo  svobodného projevu. O udělení slova 

rozhoduje předsedající . Slovo může předsedající s odůvodněním 
odejmout. Slovo odejme vždy, jestliže se příspěvek nevztahuje k 
projednávané věci nebo neslučuje-li se s posláním a úkoly sdružení, je v 
rozporu se stanovami, dobrými mravy a právním řádem České republiky. 

g) Délka jednotlivých příspěvků je omezena na 3 minuty. 
h) Na případné dotazy a připomínky odpovídají dotazovaní neprodleně 
i) VČS bude  vyhotoven zápis zachycující průběh jednání. V něm musí být 

uvedeny všechny podané návrhy a přijatá usnesení. Usnesení musí být 
formulována jasně a konkrétně a musí být kontrolovatelná. Zápis provede  
zapisovatel p. Horáček a správnost ověří p. Strnad. 

 
 

ad. 2)  volby komisí  

 p. Pazourek zahájil volby do jednotlivých komisí: 

 

mandátová – p. Horáček, p. Kavický 

návrhová – p. Kočí, p. Odehnal 

 

ad. 3)  kooptace člena výboru  

− navržen p. Jiří Mífek, sport. manažer mládeže 

− p. Pazourek vyzval plénum k hlasování o přijetí p. J. Mífka za člena 
výboru 

− výsledek hlasování – p. J. Mífek byl zvolen za člena výboru 
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ad. 4)  hlavní zpráva o plnění usnesení a činnosti klubu 
 

 
a) kontrola plnění usnesení: 

 

- úkoly – ekonomické zabezpečení sezóny 2010/2011                -   

                             - splněno  

 

- zajistit podmínky sportovní, materiálně-technické, prostorové,  

personální pro úspěšnou činnost celého klubu          

                         - splněno 

 

- splnění výkonnostních cílů u družstev J, SD, MD a žáků     

                              - J + SD – částečně splněno 

                              - MD – splněno      

                                        - Žáci – splněno   

-     průběžné doplnění hráčských kolektivů u 8.+ 9. třídy    

                              -splněno částečně 

             

- zajistit rozšíření členské základy, zvláště u 1.- 3.třídy 

                               - splněno částečně 

 

− na základě smlouvy mezi a.s. a  o.s. Kometa Group 

                    pokračovat v dosavadní spolupráci    
           - splněno 

 

 

 

 

 

 

 

b) hodnocení sezóny 
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Sportovní výsledky 

mládežnické kategorie 
 
 

Extraliga juniorů 
 
Sezona 2010/2011 v kategorii juniorů byla velmi náročná nejen 
sestupovým klíčem, kde poslední čtyři mužstva přímo soutěž opouštěla a 
páté hrálo baráž o udržení, ale především počtem a frekvencí zápasů 
(hrálo se pravidelně třikrát až čtyřikrát za týden). 
 
V začátku soutěže ztrácelo mužstvo dobře rozehrané zápasy a jeho 
postavení v tabulce nebylo dobré. Příčinou byly zvláště slabší výkony 
brankářů. Chybělo také i trochu sportovního štěstí. Pak nastalo zlepšení, 
dobré výsledky se projevily v bodovém zisku a posunu v tabulce z 
ohrožených míst. V polovině souteže jsme bojovali o dvanáctou příčku 
zajišťující záchranu. Nakonec jsme v základní části se ztrátou tří bodů 
obsadili třinácté místo. Zde jsme neměli přistoupit na přeložení zápasu s 
Olomoucí, být důslednější ve spolupráci s Havl. Brodem o uvolnění  
A. Sovy na rozhodující zápas proti Jihlavě. 
 
Do závěrečné části jsme tak šli s dostatečným bodovým náskokem na 
sestupová místa. V této fázi soutěže prošlo mužstvo menší krizí. Těžko se 
motivovalo, na hráčích bylo vidět zklamání. Přesto závěr vyzněl kladně. 
Splnil se cíl udržení v soutěži, docházelo také k posunutí mladších hráčů 
(A. Zbořil, P. Pospíšil, J. Fusek, J. Boček). Možnost startů juniorů v 
extralize dospělých pak bylo pro naše hráče vyvrcholením a dobrým 
zakončením sezony. 
 
Stručné hodnocení jednotlivých řad 
 
V hodnocení jednotlivých řad jsou na tom nejhůře brankáři. Jejich výkony 
byly průměrné s velkými výkyvy sportovní formy. Obrana hrála převážně 
dobře. Vzhledem k tomu, že ji z větší části tvořili obránci prvním rokem, je 
zde příslib pro další sezonu. Útok se dokázal jako celek prosadit, neměl 
problém vstřelit branku, hráči hráli dobře i v obraně. Nejlepšími byli 
Jankovič, Popolanský, Křivohlávek, Káňa, Jurák. Ostatní se již prosadit 
nedokázali. Pokud tito hráči odejdou, je zde od ostatních velký 
výkonnostní rozdíl. 
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Na konci soutěže nám také pomohli hráči Vozdecký a Brzobohatý (ročníky 
90), kteří hráli II. NHL (Břeclav, Technika). 
 
Mužstvo mělo po celou sezonu zajištěné kvalitní podmínky, tréninkové  
i materiální. 
Mohli jsme využt pomoc terapeuta D. Vincourové. 
Pomoc kondičního trenéra H. Bubníkové. 
Děkujeme také za trenérskou pomoc (L. Zábranský) při zápasech  
i trénincích. 
 
Naši hráči po celou sezonu kvalitně trénovali, vytvořili dobrý kolektiv a 
jejich chování i přístup byl na vysoké sportovní úrovni. 
 
 
Extraliga staršího dorostu 
 
Přípravné období se úščastnilo 28 hráčů. Tréninkové jednotky probíhaly ve 
sportovní areálu ZŠ Labská a VUT palackého vrch. Poprvé jsme v 
přípravném období zařadili tréninky na ledě, což hodnotíme pozitivně. 
Hráči se účastnili vstupních a výstupních testů. Účast i přístup většiny 
hráčů byla stoprocentní. 
Přípravné období z hlediska technického, finančního a sportovního 
zabezpečení hodnotíme velmi kladně. 
Přípravu na ledě zahájilo drustvo staršího dorostu 20. 7. 2010. Do kádru 
bylo zařazeno 25 hráčů a tři brankáři. Tréninkové jednotky v 
předzávodním období probíhaly na HHDM. Tréninky probíhaly ve dvou 
fázích a byly kombinovány se silovou přípravou, kterou vedl p. Barus. 
První dva týdenní mikrocykly rozšířené o nedělní tréninky jsme zaměrili na 
HČJ, kombinace a kondici. Ve třetím a čtvrtém týdenním mikrocyklu jsme 
stanovili kádr týmu. V týmu zůstali tři brankáři, devět obránců a třináct 
útočníků. Obránce Kupčík (95) byl využit jak v družstvu SD i MD. Ve 
zbývající části prípravy jsme se zaměřili na herní systémy, PH, OS  
a vyladění formy. Hráčům, kteří se nedostali do základního kádru jsme 
našli možnosti působení v jiných oddílech. 
 
Hodnocení soutěžního období je v závislosti k tomu, jak sezona probíhala 
celkem problematické. Hned po vstupu do soutěžního cyklu jsme měli 
problémy se zraněními klíčových hráčů. Dlouhodobá zranění nás 
doprovázela celou sezonu. I přes tyto zranění jsme se celkem bez 
problémů drželi v polovině tabulky. 
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V základní části jsme obsadili páté místo a nepostoupil do play off o jedno 
místo. Bohužel ani v nadstavbové části soutěže se nám nepodařilo 
postoupit. 
Celkové hodnocení sezony 2010/2011 je ve větší míře kladné. Náš cíl v 
podobě play off sice splněn nebyl, ale přavážne celou sezonu jsme ve 
větším poměru odehráli na mladší ročník 94, což je pro příští sezonu 
pozitivní. Dalším kladem je i účast dou hráčů na reprezentačních akcích a 
starty některých hráčů staršího ročníku za juniorský tým. 
 
Děkujeme vedení za finanční a technické zabezpečení, které bylo oproti 
loňské sezoně na vyšší úrovni. 
 
 
Extraliga mladšího dorostu 
 
Během sezony jsme sehráli 36 mistovskcýh utkání s bilancí 28 výher, 
1výhra po sn a 7 proher. V tabulce jsme se umístili na 1. místě s 86 body, 
skore 224:89. Celkem jsme odehráli 58 utkání (přátelské zápasy v 
předzávodním období, 3x turnaje, mistrovské zápasy). 
 
Letošní sezona byla velmi úspěšná. Jako vítězové skupiny střed jsme se 
zúčastnili MČR v Pardubiccíh. Tento turnaj jsme vyhráli a stali se mistem 
ČR extraligy mladšího dorostu. 
 
V průběhu sezony jsme si dokázali držet stabilní formu a drželi jsme se na 
vítězné vlně. 
 
Hráči MD postupně nastupovali v kategorii SD, jmenovitě: Zbořil A. , 
Kupčík M. , Štancl P. , Kozel A. , Zajíc M. , Jenyš P. , Zbořil J. 
Hráč A. Zbořil nastupoval jeeště v kategorii juniorů a v závěru sezony 
absolvoval tréninky s A týmem Komety. 
 
Klukům, celému realizačnímu týmu a vedení Komety patří poděkování za 
předvedené výkony, výsledky, vynikající podmínky a zázemí ze strany 
klubu. Vytvořili jsme výborný tým, skvělou partu a nezbývá než pořát 
mnoho sportovních a osobních úspěchů v dalších sezonách. 
 
Tréninková činnost byla zaměřena na růst výkonnosti všech složek 
sportovního tréninku dle jednotlivých období v průběhu sezony. 
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8. třída 
 
Mužstvo zahájilo přípravu v květnu 2010. Změny v kádru: vzhledem ke 
změně pravidel nasazení hráčů „odložených ročníků“ z 5+1 na 4 celkem  
muselo v této sezoně dojít k výrazným změnám v kádrech všech 
žákovských družstev ve smyslu posunu hráčů do vyšších kategorií. I 
letošní osmá třída přijala 4 hráče ročníku 1997, kteří odehráli v minulém 
roce teprve 6. třídu. Tím celkový počet hráčů v 8. třídě vzrostl s nástupem 
do letní přípravy na 23 s poměrně výrazným výkonnostním rozdílem. 
Vzhledem k tou, že podobný efekt vyvolala změna pravidel i v 7. třídě, 
situaci jsme společně s vedením klubu řešili vytvořením „B“ družstva 
příhlášeného do nižší soutěže starších žáků. Již v úvodu sezony se však 
ukázalo, že tento vstřícný krok nevyvolal u cílených hráčů odpovídající 
odezvu. Krátce po nástupu do předzávodního období se tak postupně 
rozhodlo 5 hráčů 8. třídy ke změně klubu a jeden k ukončení činnosti. 4 
hráči naopak 8. třídu v průběhu sezony posílili příchodem z jinch klubů. 5 
hráčů bylo stabilně zařazeno do přípavy MD již v letním období. V průběhu 
hl. sezony si potom vyzkoušeli tréninky a odbyli první starty v extralize 
MD další 2, respektive 4 hráči z kádru 8. třídy. Což samo o sobě 
považujeme za znak mimořádně kvalitní práce ve výchově hráčů. 
Samotný kádr pro ŽL 8. tříd v sezona 2010/2011 zůstal díky zmíněným 
posunům a odchodům výrazně oslabený. Soutěžní období jsme zahájili v 
počtu pouhých 14-ti hráčů a s 1 golmanem. V průběhu soutěžního období 
jsme potom ovšem mohli využívat některé hráče z kádru MD. 
Záměrem v průběhu celého roku byla maximální snaha o optimální 
hokejový růst všech stávajících hráčů 8. třídy, důraz byl kladen na 
přípravu pro dorosteneckou kategorii. 
V tréninku jsme se soustředili především na zdokonalování individuální 
techniky bruslení a práce s holí. V součinnosti hráčů jsme okračovali v 
rozvoji dovednostní předvším řešení situací 2:0, 2:1 a 3:2 před bránou 
soupeře. Pracovali jsme také na založení útoku z vlastní třetiny a na 
zrychlení přechodu z obrany do útoku a opačně. 
Bylo odehráno 24 přátelských, nebo turnajových utkání, ve kterých jsme 
7x prohráli, 3x remizovali a 14x zvítězili. Základní část s nástavbou 
skupina D v ŽL jsme po 26 vítězstvích, 3 prohrách a 1 remíze, ziskem 53 
bodů vyhráli. Výhrou v zákl. části jsme vybojovali možnost účasti ve 
finálovém turnaji o mistra ČR. Zde jsme odehráli bezesporu 4 
nejkvalitnější utkání celého roku. Družstvo odevzdalo v turnaji maximum 
svých možností. Z pohledu hráčských individualit jsme byly jednoznačně 
ostatním týmům důstojným soupeřem. Po těsném a vyrovnaném utkání  



 

KOMETA GROUP o.s., Obřanská 165, 614 00 Brno, IČO: 449 90 014,  
doručovací adresa: Labská 27, 625 00 Brno 

sekretariát: hala Rondo, Křídlovická 35, 603 00 Brno 
Tel./fax: +420 543 233 737, e-mail: kometamladez@kometagroup.cz, www.hc-kometa.cz 

 

                              KOMETA GROUP o.s.  

o bronzové medaile jsme tedy v letošním roce obsadili celkové 4. místo v 
ČR. Výsledkové cíle z úvodu sezony tak byly bezpochyby splněny a 
celkově tedy hodnotím uplnynulý rok jako úspěšný. 
 
 

7. Třída 
 
Sezonu jsme odstartovali přípravným obdobím, ve kterém jsme 
absolvovali 30 TJ převáně na ZŠ Labská. 
Po měsíčním volnu bylo zahájeno předzávodní období v prvním srpnovém 
týdnu na ledě v Brně. Od 9. do 14. 8. 2010 jsme absolvovali týdenní 
soustředění v Šumperku, v jehož průběhu jsme již sehráli první přátelská 
utkání. Celkově jsme v této fázi sezony odehráli deset přátelských utkání 
převážně s družstvy z jiných skupin žákovské ligy, včetně turnaje v České 
Třebové. 
Žákovskou ligu 8. tříd, zahájenou 10. 9. 2010 jsme ziskem 54 bodů 
vyhráli a zajistili si tak účast na MČR 7. tříd, které se konalo v Pardubích . 
Zde jsme po pětidenním turnaji a čtyřech kvalitních a vyrovnaných 
utkáních osadili konečné 1. místo. Závodní období sezony bylo též 
spestřeno listopadovým turnajem v Pardubicích a vánočním turnajem v 
Praze. 
Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci asistentovi trenéra  
J. Niznerovi, vedoucímu družstva R. Jiřůškovi a v neposlední řadě hráčům 
za dobrou reprezentaci klubu v celosezonní přípravě, utkáních a dalších 
akcích pořádaných klubem. 
 
 

6. třída 
 
V květnu 2010 se k letní přípravě sešlo cca 20 hráčů, zhruba 2/3 ročník 
1999, a 1/3 2000. Pro tréninky v přípravném období využivalo mužstvo 
travnaté hriště s atletickým oválem a bazén při ZŠ Labská, tělocvičnu v 
areálu FspS v Bohunicích a led v HHDM. 
Na začátku srpna jsme absolvovali soustředění v Blansku. Přípravná 
utkání jsme sehráli se silnými žákovskými týmy Slavie Praha, Zlína, 
Trenčína, dále jsme se zúčastnili druhé fáze turnaje E-ON Cup a finále  
E-ON Cupu, kde jsme suveréně zvítězili. 
Pro závodní období bylo družstvo zařazeno do skupiny JMK a Vysočiny. 
Celou soutěží jsme přošli bez zaváhání (zákl. Část 20 zápasů – 40 bodů, 
nádstavbová část 10 zápasů – 20 bodů) a vyhráli svou skupinu. Tímto 
jsme si zajistili účast na turnaji vítězů jednotlivých skupin ŽL 6. tříd, který 
jsme vyhráli a stali se tak neoficiálními mistry ČR. 
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V důsledku malého množství těžkých mistrovských utkání v naší skupině 
ŽL jsme se snažili i během sezony sehrávat přátelská utkání se silnými 
týmy (Sparta Praha, Zlín, apod.) 
Za zmínku stojí, že po celou sezonu pravidelně nastupoval k mistrovským 
utkáním maximální povolený počet mladších hráčů 2000, naopak 
nenastoupil žádný hráč ročníku 1998. 
Závěrem bych chtěl poděkovat klubu za vytvoření výborných tréninkových 
podmínek a hráčům za předvedené výkony. 
 
 

5. třída 
 
V květnu 2010 se k letní přípravě sešlo 14 hráčů většinou žáků třetí třídy 
(2000, 2x 2001, 2x 1999) S takto zdecimovaným mužstvem jsme zahájili 
suchou přípravu, kterou mustvo absolvovalo 3x týdně na hřišti Rosničce, 
1x na hřišti a 1x v tělocvičně a bazénu ZŠ Labská. 
Družstvo absolvovalo letní soustředění v Blansku. V září zahájilo 
přátelskými zápasy přípravu na boje o body v žákovské lize. V těchto 
zápasech bylo vždy posíleno o 4 až 5 hráčů trénujícími se 6. třídou.  
Z důvodu onemocnění trenéra Náprstka, byl k družstvu povolán trenér  
J. Mífek. Družstvo bylo zařazeno do skupiny JMK a Vysočiny. Základní část 
družstvo ukončilo seziskem 32 bodů na 2. místě a postoupilo do 
nádstavbové části mezi šest nejlepších mužstev. Nastříleli jsme 122 
branek a 52 dostali. Po nádstavbové části skončilo družstvo na 3. místě. 
Tento výsledek je možné považovat za maximum, kterého bylo družstvo 
schopné dosáhnout.  
Dužstvo uspořádalo jeden vlastní turnaj a mimo to se zúčastnilo turnaje v 
Bratislavě, který vyhrálo. 
Úkolem pro příští sezonu je rozvíjení kolektivního chápání hry a doplnění 
mužstva o hráče, kteří mužstvu pomůžou opět hrát důstojnou roli ve 
skupině ŽL. 
 
 

4. třída 
 
Sezonu jsme odehráli převážně ve složení ročníků 2001 a 2002, tedy s o 
rok mladšími chlapci. 
 
Letní příprava byla započata 2. týden v květnu 2010. Trénovali jsme v 
areálu ZŠ Labská, tréninkovém centrum CCM a jednou týdně jsme chodili 
na bruslařský trénink na HHDM. Tato příprava trvala cca 7 týdnů. 
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Druhý týden v srpnu jsme začali s přípravou na ledě na HHDM a tuto 
přípavu jsme zakončili týdenním soustředěním v Blansku. 
 
Ještě v předzávodním období jsme sehráli cca 10 přípravných utkání. 
 
V samotné soutěží (Krajská liga žáků 4. tříd) jsme odehráli pouze 18 
utkání. Soutěž se hrála tříkolově a bylo v ní jen 7 mužstev. Proto jsme si 
celou sezonu vypomáhali různými přátelskými zápasy a tunaji. Zúčastnili 
jsme se 6-ti turnajů, a to v Uničově, Mostě, Zlíně, Hradci Králové, Brně a 
v Ostravě – Vítkovicích. Celkem jsme za sezonu 2010/2011 odehráli 64 
utkání, ztoho 34 vítězných,  6 remíz a 24 proher. 
 
Sezonu hodnotím kladně, je třeba přihlédnout k tomu, že jsme většinou 
hráli se soupeři o 1 – 2 roky staršími. Hlavně v závěru sezony na turnajích 
v Hradci Králové a Vítkovicích bylo znát markantní zlepšení u většiny 
hráčů. 
 
 

3. třída 
 
Třída hrála pravidelně celou sezonu soutěž v minihokeji. Během sezony se 
družstvo zúčastnilo několika turnaju v minihokeji. Příležitost v zápasech 
dostávali všichni hráči, pravidelná střídání. 3X týdně trénink na ledě na 
HHDM, 1x týdně suchá příprava – bosu. 
Mužstvo využívalo k tréninku dělené hřiště, hra na malém prostoru. Pro 
vysokou efektivitu tréninku jsme užívali vhodné pomůcky, napomáhající 
lepšímu zvládnutí učiva a jednak přispívá k rozvoji všeobecného 
pohybového fonu (stojany, kužely, překážky, malé a velké branky, atd.) 
Jejich využití ve cvičeních na stanovištích pro různá objíždění, 
přeskakování, podjíždění, atd. Na konci sezony jsme se zúčastnili turnaje 
na celé hřitě. Turnaje na celé hřiště v Třebíči jsme vyhráli. Mužstvo velmi 
dobře zvládlo přechod z minihokeje na celé hřiště. Poděkování patří všem 
rodičům a pomocným trenérům a vedoucímu družstva i vedení klubu a 
sekretariátu za velmi dobré podmínky. 
 
 

2. třída 
 
V této věkové kategorii se jedná především o nácvik základních 
bruslařských dovedností na malém prostoru. 
Mužstvo hrálo celou sezonu soutěž v minihokeji. Prostor dostávali všichni 
hráči i ti, kteří byli méně zdatní. Někteří talentovaní hráči dostali příležitost 
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hrát i za 3. třídu. Mužstvo trénovalo pravidelně 3x týdne na ledě HHDM, 
1x týdně v tělocvičně a bazéně na ZŠ Labská. V průběhu sezony se 
družstvo zúčastnilo několika turnajů. Využití děleného hřiště na malé 
prostory vytváří předpoklady pro neustálé kontakty hráčů během 
tréninkových her a jejich reakcí na ně. Sportovní příprava byla založena 
na učení nových dovedností, nikoliv na dávkování zatížení. Poděkování 
patří všem, kteří se o družstvo starali, rodičům, trenérům i vedení klubu. 
 
 

1. třída + MŠ 
 
Zde se jedná o první kontakt dětí s organizovaným sportem. V této 
věkové kategorii se klade důraz na bruslařské dovednosti. Družstvo mělo 
pravidelně 3x týdne led HHDM a 1x týdně tělocvičnu a bazén na ZŠ 
Labská. Největším problém při tréninku nemladšich je to, že děti nemají 
alespoň přibližně stejné dovednosti. Proto je nutné rozdělit děti do 
určitých skupinek, které jsou vytvářeny na základě výkonnostních kritérií  
- bruslařských dovednost, proto je důležité, aby bylo do výuky zapojeno 
dostatečné množství asistentů. Velmi prospěšná byla akce – nábor žáků 
mateřských skolek z okolí ZŠ Labská, kdy náš oddíl organizoval pět lekcí 
abecedy bruslení. Tréninkové možnosti – hřiště, tělocvična, bazén i led 
byly na velmi dobré úrovni. Poděkování patří také všem obětavým 
rodičům a pomocným trenérům a vedoucímu dužstva. Pro příští sezonu je 
nutné zajistit dostatečný počet asistentů. 
 
 
Dále pracovali jako: 
 
sportovní manažer – Jiří Mífek (od 1. 1. 2011) 
skaut – Karel Beran 
trenér brankářů – Jaroslav Odehnal 
 
Tréninková činnost v hlavním období probíhala v HHDM za Lužánkami, od 
1. 11. 2011 na Rondu (5. třída – J). Družstva obdržela požadovaný počet 
tréninkových jednotek, někdy však krácených. Zápasy byly zajištěny.                                                          
Připomínky byly k počtu a velikosti kabin, sklad výstroje byl mimo haly, 
nedostačující byly podmínky pro rozcvičování v zimním období, vč.zázemí 
pro posilování a pro trenéry. Družstva se s těmito danými podmínkami 
vyrovnala a vážila si především kvality ledu a možnosti tréninku.                                                                         
Spokojenost byla s materiálním a finančním zabezpečením chodu klubu, s 
lékařským a rehabilitačním zázemím (pí.Vincourová). 
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Součástí práce klubu byla organizace různých turnajů, mimo E.ON Cup 
2010, mezinárodní turnaj dr. Martina Strnada a další. Velmi pozitivně byla 
hodnocena akce iniciovaná vedením a.s „Víkend s Kometou“,  kterého se 
zúčastnily stovky hokejistů, pod vedením mládežnických trenérů i hráčů 
1.mužstva. Úspěch měly kurzy bruslení pro MŠ. 

Opět tuto sezónu byly zařazeny pravidelné tréninkové jednotky brankářů 
pod vedením trenéra Jaroslava Odehnala.  Brankáři jsou rozděleni do dvou 
skupin – mladší a starší. Vedení klubu i rodiče vidí velký přínos pro 
chlapce-brankáře, kteří tyto tréninky hojně využívali.  

 

c) oblast ekonomická 

 

V uplynulé sezóně se podařilo zajistit základní požadavky jednotlivých družstev 
pro závodní činnost. Vedení klubu rozhodující podíl Magistrátu města Brna a 
KOMETA Group, a.s. Děkuje též rodičům a dalším sponzorům.  Oceňujeme 
přístup rodičů k pomoci zajištění nadstandardních akcí, jako jsou turnaje, 
mezinárodní zájezdy apod.  
Zvýšeny byly ceny za led v HHDM, pronájmy prostor, energie, doprava, rozhodčí, 
výstroj. Velkým nákladem byla doprava žáků mezi ZŠ Labská a HHDM              
do 1. 11. 2011 i při akcích v Rondu.  

Důležitým příjmem pro oddíl je příjem z reklamní činnosti. Využíváme této 
příležitosti a obracíme se touto cestou na rodiče o pomoc při zprostředkovávání 
reklamní činnosti, zajištění darů, které jsou nejvhodnější formou z důvodů 
daňových. Reklama může být provedena  na stadionech kde naše družstva 
působí (i v hale Rondo), na jejich výstroji, v různých tiskovinách, v průběhu 
zápasů a dalších médiích. Důležitým zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, 
které je nutno po šesti letech navýšit. 

 

Dalším zdrojem je příspěvek: SCM, ST, příspěvek MMB, dotace ČSLH,BTS. 

 

Klub bude v následující sezóně hradit družstvům: 

 

- ledovou plochu na soutěžní zápasy a tréninky  :  

     u žáků od zahájení sezóny po letní přípravu do 31.3.2012 

   u mladšího a staršího dorostu a juniorů od zahájení sezóny do 31. 3. 2012 
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   v této četnosti: 

-   „J“,“SD“ „MD“,           dle podmínek SA  

-    8. - 5. třída              4x týdně 

  -    4. třída          3-4 x týdně 

  -    3. třída          3-4 x týdně 

  -    2. třída          3x týdně 

  -     MŠ + 1. třída         3x týdně 

 

- náklady na dopravu k MU 

- rozhodčí 

- hřiště, tělocvičnu, bazén dle  požadavků trenéra na ZŠ Labská   

- výzbroj a výstroj ( u žákovských družstev dle požadavků a možností klubu) 

- v rámci SCM u družstev juniorů, staršího i mladšího dorostu příspěvek na 
stravu u utkání na hřišti soupeře,  hole dle zavedeného systému, rozhodčí a 
cestovné u přípravných zápasů, zdravotní služby, cestovné a  ubytování  

- správu oddílu – platy a režie  

 

 V rámci oddílu budou vedeny analytické účty –  J, SD, MD žactvo, správa 
oddílu. Účetnictví povede externí firma ing. Havránka, daňové poradenství 
dr.Burdová 

Pokladnu pí. Pešková. Problematiku ohledně příspěvků bude řešit sekretář HC  
Jiří Horáček. 
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 VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ STANOVENÁ NA SEZÓNU 2010/2011 : 
 
     celkem     1.část    2. část  3. část 

 

1+MŠ  6 000,-- Kč  2 000,-- Kč  2 000,-- Kč  2 000,-- Kč 

2. třída 6 000,-- Kč  2 000,-- Kč  2 000,-- Kč  2 000,-- Kč 

3. třída 7 500,-- Kč  2 500,-- Kč  2 500,-- Kč  2 500,-- Kč 

4. třída 12 000,-- Kč  4 000,-- Kč  4 000,-- Kč  4 000,-- Kč 

5. třída        15 000,-- Kč  5 000,-- Kč  5 000,-- Kč  5 000,-- Kč 

6.- 8.třída    18 000,-- Kč 6 000,-- Kč  6 000,-- Kč  6 000,-- Kč 

MD  10 000,-- Kč  4 000,-- Kč  3 000,-- Kč  3 000,-- Kč
  

SD  10 000,-- Kč  4 000,-- Kč  3 000,-- Kč  3 000,-- Kč 

 

u žáků navštěvující ZŠ Labská (hokej jako výuka - příspěvek OŠMT) je výše 
příspěvků: 

5. třída   12 000,-- Kč  4 000,-- Kč  4 000,-- Kč  4 000,-- Kč 

6.- 8.třída    15 000,-- Kč  5 000,-- Kč  5 000,-- Kč  5 000,-- Kč 

 

splatnost příspěvků –         

1. část  – do 30. 6. 2011 

2. část  -  do 30. 9. 2011 

3. část –  do 30. 11. 2011 

 

- rozhodující pro stanovení příspěvku je třída, kterou žák navštěvuje, i když hraje   

   za jiné družstvo. (pozn.platí i hráči mladšího dorostu navštěvující 9.třídu) 

- nebudou se vracet příspěvky při přechodu do jiného HC. 

- platby budou v letošním roce prováděny pomocí složenek, převodem, hotově 

- výše členských příspěvků je stanovena na 1 hráče s ohledem na výši soutěže a          

  četnost TJ 
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případné úlevy z placení členských příspěvků: 

 

- mladší ze sourozenců hradí ½ výše příspěvku 

- vedoucí družstva (1 osoba nebo 2 osoby s polovičním příspěvkem) s hmotnou 
odpovědností je osvobozen od placení příspěvku 

- sociální případy podají žádost doloženou potvrzením o příjmu, nezaměstnanosti 
apod. s vyjádřením ved. dr. a hl. trenéra na sekretariát HC. Žádosti budou 
projednány na VV HC.   

 
d) členská základna 

 

V současné době má klub   - 690 členů  

 
  do 18 let   - 450 
 
  nad 18 let   - 240 
 

 

To znamená, že jsme největším hokejovým klubem v Brně. 

Členem klubu se může stát každý po zaplacení ročního čl. příspěvku 3000,--Kč 
na sekretariátu HC, kde mu bude vystavena členská průkazka.  

Vstup na utkání 1.mužstva bude řešen ve spolupráci s a.s. 

 

 

e) práce V.V. 

 

V.V. pracoval ve složení: předseda         p. Strnad 

    místopředseda p. Zábranský 

      p. Pazourek 

      p. Zündorf 

      p. Kočí 
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Na chodu správy oddílu se dále podílela pí. Pešková, ing. Havránek, pí. 
Havránková – účetní, dr. Burdová – daňová poradkyně, p. Menšík – skladové 
hospodářství, kolektiv lékařů, sekretářka – sl. Píšťková a pan Horáček (od 1.1.) 

V.V. se scházel z důvodů časové zaneprázdněnosti některých členů nepravidelně. 
Problematika byla řešena dílčími jednáními. TMK se scházela 1x za 2  měsíce, 
kde pozornost byla věnována problémům metodickým a organizačním 
záležitostem. 

Kolektiv vedoucích družstev se scházel obdobně jako TMR a řešil otázky chodu 
jednotlivých družstev. Dále probíhali schůzky SCM a HT.  

 

 

 

f) spolupráce se ZŠ Labská 

 

Na ZŠ byly od 1.9.1999 zřízeny hokejové třídy od 5. po 9. ročník. Část rodičů 
převedla chlapce na ZŠ Labská, ale část rodičů ponechala chlapce na kmenové 
škole. V této věci je potřeba, aby si rodiče uvědomili nutnost existence 
sportovních tříd, které jsou zařazeny do celého sportovního systému výchovy 
hráče - TJ, přípravky, HT, SCM, „M“. 

Zařazení dítěte do sportovní třídy umožňuje lepší využití ledové  

plochy v levnějších hodinách, návaznost na školní rozvrh a tím úsporu času 
dítěte, snazší operativnost při uvolňování žáků a šetří čas i rodičům. 
Nezanedbatelná je i ekonomická stránka věci (dotace na HT). 

Třídy jsou naplňovány tak, aby ve třídě byly i dívky, dále jsou vybrány i pí. 
učitelky, které mají kladny vztah ke sportu a k žákům – hokejistům. 

Ředitelství školy dále připravilo pro žáky 1. – 4. tříd výuku bruslení 1x týdně 
z prostředků školy. Na škole jsou výborné podmínky pro všestrannou přípravu 
(sportovní areál, bazén, tělocvična). 

 Složitá je práce vedoucího trenéra HT, kdy část žáků není ve škole a někteří 
trenéři neprojevovali  

 

g) perspektiva klubu 
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Náš oddíl Kometa Group o.s. Již 5 let společně pracuje s a.s. Kometa Group na 
základě uzavřené smlouvy. Základní principy smlouvy byly plněny, v průběhu 
sezóny byly konzultovány různé upřesnění, byly upraveny stanovy. 

Díky vlastním aktivitám a dotační politice MmB jsme po a.s. Požadovali jen 
částečné hrazení ledové plochy, část platů trenérů a zaměstnanců, smlouvy s 
hráči SCM, část dopravy a výstroje a některé další ativity jako např.rehabilitace, 
část zdravotních prohlídek apod. 

S vedením a.s. byl dohodnut systém práce v o.s. O.s. nesla plnou zodpovědnost 
za jmenování trenérů, výsledky družstev i finanční zabezpečení činnosti družstev,  

Klub se bude i v příštím období dále rozvíjet jako jeden sportovní celek, i když z 
důvodů dotačních je třeba zajistit činnost o.s. Větší propojenost bude zajištěna 
účastí 2 členů a.s. (p. Zündorf a p. Zábranský) ve V.V. a 1 člena o.s. v a.s. V 
rámci stanov je a.s. jako právnická osoba smluvním členem. Smlouva se 
připravuje. A.s. se bude zásadně podílet na financování provozu klubu – a to buď 
dotací nebo pronájmem ledu v Rondu. Nově byla vytvořena skupina skautů p. 
Beran a hlavní manažer mládeže – p. Mífek, která má za úkol  zkvalitnění 
hráčských kádrů dle požadavků trenérů.Věřím, že nové trenérské vedení mužů 
bude dávat příležitost i nadále vlastním odchovancům, což je vlastně naším 
konečným cílem. Stále trvají odchody juniorů, dorostenců, ale i žáků do jiných 
celků. I když daleko méně než dříve byli rodiče ovlivňováni sliby agentů a klubů. 
Bohužel skutečnost hovoří o tom, že většina chlapců se vrací  zdevastovaná 
hráčsky i morálně zpět a potom se těžko vrací do bývalého družstva.  

Postoje rodičů ke klubu vždy nejsou dle našich představ. Setkáváme se s 
pomlouváním trenérů, znevažování jejich práce, špatné jsou často i vztahy mezi 
rodiči samými. U některých chybí vztah k mateřskému klubu, zajímá je jen jejich 
syn. Dále se setkáváme též s různými utajovanými starty žáků v jiných družstev 
či klubech bez informace trenérovi, či různé nepravdivé omluvenky ve škole. Jistě 
bychom si všichni přáli, aby se toto změnilo.  

  

 
h) Obsazení trenérských postů  pro sezónu 2010/2011 

 

sportovní manažer           Mífek Jiří   
  

 

extraliga juniorů    hlavní trenér: Pazourek Pavel 
     asistent :  Beran Karel 
     vedoucí:  Novák Rudolf 
 
extraliga staršího dorostu hlavní trenér: Konečný Jan 
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     asistent:  Mífek Jiří 
     vedoucí:  Mrázek Petr 
    
¨ 
   
extraliga mladšího dorostu hlavní trenér: Vlk Milan 
     asistent:   
     vedoucí:  Zbořil Josef 
      
vedoucí sportovních tříd    Nizner Jan 
 
8.třída    hlavní trenér: Moskal Marek  
     asistent:   Hubáček Petr 
     vedoucí:   Jirůšek Roman 
 
7.třída    hlavní trenér: Zábranský Libor 
     asistent:  Zubíček Pavel 
     vedoucí:  Buchal Pavel 
     
6.třída    hlavní trenér: Hubáček Petr  
     asistent:  Náprstek Miloš 
     vedoucí:  Kavický Pavel 
 
5.třída    hlavní trenér: Nizner Jan 
     asistent:  Náprstek Miloš 
     vedoucí:  Konečný Tomáš 
 
4.třída    hlavní trenér: Hubáček Petr 
     asistent:  Horáček Jiří 
        Brabenec Kamil 
     vedoucí:  Dujsík Tomáš 
 
vedoucí přípravky     Kočí Vlastimil 
 
3.třída    hlavní trenér: Kočí Vlastimil 
     asistent:  Jaško Jiří 
     vedoucí:   
       
 
2.třída    hlavní trenér: Kočí Vlastimil 
     asistent:  Kříž Vladimír 
     vedoucí:  Hrazdira Ivan   
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1.tř+MŠ    hlavní trenér: Kříž Vladimír 
     asistent:  Kočí Vlastimil  
     vedoucí:  Halačková Eva  
      
brankáři    hlavní trenér Odehnal Jaroslav  

 
 
 
ch )  sportovně výkonnostní cíle: 
 

 

extraliga juniorů     - play off        

extraliga staršího i mladšího dorostu  - play off  EXL     

5. – 8. třída  - bez výkonnostního cíle, finálová skupina  - MČR 

3. – 4. třída - zkvalitnění bruslařských, obratnostních dovedností, bez   

                                 výkonnostního cíle, návyk na soutěžní prostředí 

2. – 1. třída - zapojení co nejvíce dětí, první kontakty v soutěžích  

                                (minihokej) 

 MŠ - vzbuzení zájmu o sport, soužití v kolektivu, první  

                                 seznámení s bruslením formou her 

 

  

i) závěr 

 

Ve svém vystoupení se snažil p. Strnad shrnout to nejpodstatnější co se  

v klubu děje a nebo se bude dít. Vše samozřejmě nebylo ideální, vše se 
nepovedlo, tak jak by jsme si přáli.  

 Vy rodiče, kteří nám svěřujete své děti, máte nátok na to, aby Vaše dítě 
bylo připravováno co nejlépe a v co nejlepších podmínkách. Věřím, že pro to 
udělají všichni maximum a že Vaše představy budou naplněny. 

 Závěrem poděkoval p. Strnad i všem svým spolupracovníkům ve výboru a 
oddíle, všem trenérům, vedoucím, obětavým rodičům, hráčům za odvedenou 
práci v uplynulém roce, poděkoval všem hostům a sponzorům za podporu.  
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ad. 5)  zpráva o hospodaření  

 

 Zprávu o hospodaření podal pan ing. Havránek z fy., která provádí pro HC 
Kometa Group o.s. účetnictví. Zpráva viz. samostatná příloha č. 1. 

 

ad. 6)  revizní zpráva 

 

 Zprávu podal p. Náprstek Zpráva viz. samostatná příloha č. 2. 

 

ad. 7)  návrh rozpočtu na rok 2011 

 

 Návrh rozpočtu byl přednesen p. Strnadem a jeho plné znění je také jako 
samostatná příloha č. 3. 

 

 

ad. 8)  zpráva mandátové a volební komise 

 

 Viz. samostatná příloha. 

 

ad. 9)  diskuse + různé+ informace 

 

 p. Konečný – otázka příspěvků – debata ohledně rozvržení na více měsíců, 
    atd. 

 p. Partyka – škola x hokej – problémy s některými vyučujícími 

         - návaznost hráčů 8. tříd (budoucích 9. tříd) v případě, že se 
   nedostanou do kádru ELMD 

 odpověď –  v případě problémů ihned kontaktovat pana ředitele 

       -   pracuje se na možnostech hostování, střídavých startů, atd. 
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 pí Benešová – dotaz ohledně fasování holí na sezonu 

 odpověď – stanoveny limity, v případě Akademie ČSLH, limity 10 ks 

 

Návrh usnesení VČS, konané 19. 5. 2011 
 
 
Výroční členská schůze schvaluje: 
 

a) Zprávu o hospodaření 
b) Návrh rozpočtu na rok 2011 
c) Hlavní směry činnosti pro příští období 
d) Kooptace p. J. Mífka za člena výboru 
 

 
Ukládá výkonnému výboru: 
 

a) Zabezpečit ekonomicky sezónu 2011/2012 
b) Zajistit podmínky sportovní, materiálně – technické, protorové, 
personální pro úspěšnou činnosti celého klubu 

 
 
Ukládá realizačním týmum jednotlivých družstev: 
 

a) Zajistit přidělení titulu Sportovní akademie pro KOMETA Group o.s. 
b) Splnit stanovené výkonnostní cíle u družstev J, SD, MD, Žáků 
c) Systematicky doplňovat a zkvalitňovat kádry jednotlivých družstev  
 u 4. - 8. třídy, včetně hráčů z brněnského regionu 
d) Zajistit rozšíření členské základy, MŠ – 3. třída 
e) Zajistit patřičné počty žáků pro ST 5. - 6. třídu 

 
Ukládá trenérům družstev: 
 

a) Zpracovat tréninkové plány dle pokynů sport. Manažera 
 
 
V Brně dne 19. 5. 2011 
 
 
 
Tento zápis zapsal       Jiří Horáček 
           sekretář 
            KOMETA Group o.s. 
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Správnost ověřil     Lubomír Strnad 
           předseda 
            KOMETA Group o.s.


